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تعليم رفيع المستوى بتكلفة ميسورة

تقدم جامعة ميامي العديد من فرص المنح الدراسية للطالب الدوليين المؤهلين لفصل الخريف الدراسي .2022
وهذه المنح الدراسية قابلة للتجديد لمدة تصل إلى أربع سنوات ،ويجب على المستفيدين تسجيل الحضور بدوام كامل في حرم أكسفورد الجامعي
المنح الدراسية على التوفر وتخضع للتغيير.
خالل الفصل الدراسي األكاديمي الذي حصلوا فيه على المنحة .تعتمد ِ

برنامج الزماالت الرئاسية ()PFP

الموعد النهائي لتقديم الطلبات |  1ديسمبر 2021
جائزة مخصصة للصفوة تُوفّر ألمع العلماء والرواد الذين يتميّزون بخبرة جامعية استثنائية بجانب منحة دراسية مدتها أربعة أعوام قابلة للتجديد
تغطي رسوم التعليم وتكاليف اإلقامة والوجبات الغذائية .تتضمن المزايا األخرى راتبًا لإلثراء األكاديمي بقيمة  5,000دوالر أميركي وبرامج حصرية.
ليتم النظر في طلبك ،بادر بتقديم طلب القبول بحلول  1ديسمبر وتقديم طلب مرتبة الشرف التكميلي لجامعة ميامي.

منحة دراسية جامعية على أساس االستحقاق

آخر موعد لتقديم الطلبات للنظر في اعتبار األسبقية |  1ديسمبر 2021
سيتم النظر في أمر الطالب الذين يقدمون طلبات القبول بحلول  1ديسمبر ويستوفون الحد األدنى من المعايير األكاديمية الموضحة أدناه .وسيتم النظر في أمر الطالب الذين يقدمون الطلبات الحقًا
على أساس التوافر .وال يلزم تقديم طلب منحة دراسية منفصل .المنح الدراسية غير مضمونة.
متوسط التقدير الدراسي ( )GPAالمرجّح*

غير المقيمين في أوهايو (المبلغ السنوي)

 4.30فأكثر

من  15,000دوالر أميركي إلى  34,000دوالر أميركي

من  3.95إلى 4.29

من  10,000دوالر أميركي إلى  23,000دوالر أميركي

من  3.75إلى 3.94

من  6,000دوالر أميركي إلى  18,000دوالر أميركي

من  3.50إلى 3.74

حتى  12,000دوالر أميركي

درس منهج
*تحسب جامعة ميامي متوسط التقدير الدراسي ( )GPAاألميركي على مقياس  4.0لجميع المتقدمين الدوليين الذين تلقّوا تعليمهم خارج النظام التعليمي األميركي .وبالنسبة إلى الطالب الدوليين في المدارس الثانوية األميركية (أو تلك التي ت ُ ِ ّ
المدرسة الثانوية األميركية وتلتزم بنظام رصد الدرجات الخاص بها) ،تُعيد جامعة ميامي حساب متوسط التقدير الدراسي ( )GPAللتوصل إلى متوسط التقدير الدراسي ( )GPAالمرجّح إذا لم يسبق أن أضافت مدرستك نقاطا ً ترجيحية.

منحة دراسية دولية للتعليم

آخر موعد لتقديم الطلبات للنظر في اعتبار األسبقية |  1ديسمبر 2021
تتراوح المنح الدراسية من  1,500دوالر أميركي إلى  12,000دوالر أميركي سنويًا وتعتمد على السجالت األكاديمية
والمعلومات األخرى المقدمة وقت تقديم الطلب .للنظر في اعتبار األولوية ،بادر بتقديم طلب القبول بحلول  1ديسمبر.

المنحة الدراسية الترحيبية #YouAreWelcomeHere

الموعد النهائي لتقديم الطلبات |  1ديسمبر 2021
يمكن للطالب الدوليين الذين لديهم رؤية لتعزيز التفاهم بين الثقافات الحصول على هذه المنحة الدراسية ،التي
تغطي  %50على األقل من الرسوم الدراسية .استكمل طلب منحة دراسية منفصل بحلول  1ديسمبر.

برنامج  Prodesseللطالب الموهوبين

يشارك الطالب الموهوبون في تجربة تعليمية مكثفة لمدة عام واحد مع الحصول على منحة دراسية تتراوح
قيمتها من  1,000إلى  2,000دوالر أميركي قابلة للتجديد لمدة تصل إلى أربع سنوات .ليتم النظر في طلبك،
بادر بتقديم طلب القبول بحلول  1ديسمبر وتقديم طلب المنحة الدراسية التكميلي لجامعة ميامي.

%79
ﻣن طﻼب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟدوﻟﯾﯾن
اﻟذﯾن ﺗم ﻗﺑوﻟﮭم ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺧرﯾف
اﻟدراﺳﻲ  2021ﺗم ﻋرض ِﻣﻧﺣﺔ
دراﺳﯾﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭم

جامعة ميامي | فرص متكافئة في التعليم والتوظيف
تم اإلعداد من قِبل قسم االتصاالت والتسويق في الجامعة 09/21

